
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ysgol y Llys 

PRESTATYN 

 

LLYFRYN GWYBODAETH I DDISGYBLION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOD I’R 

YSGOL 
PARATOI DAL I FYNY 
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Annwyl blant, 

 

Wel dyma ni’n cael ail ddechrau’r ysgol eto ar ôl yr holl amser! Mae pawb yn 

Ysgol y Llys yn edrych ymlaen yn fawr at eich gweld. Ond mae’n siwr eich bod 

chi’n gwybod erbyn hyn na fydd yr ysgol yr un fath ag yr oedd pan fu raid i ni 

orfod cau mor sydyn yn ôl ym mis Mawrth.  

 

Ond buan iawn y down ni i arfer gyda’r ‘normal newydd’ gyda’n gilydd. Rwyn 

siwr eich bod chi wedi bod yn gwneud llawer o bethau diddorol gyda’r teulu yn 

ystod y misoedd diwetha ‘ma, ac mi fydd hi’n braf cael clywed rhai o’ch hanesion 

pan ddowch chi’n ôl. Diolch yn fawr i chi hefyd am anfon gymaint o 

luniau/ffotograffau ac enghreifftiau o’ch profiadau dsrwy gyfrwng ebost/Class 

Dojo neu Google Classroom- mae’r staff a finnau wedi bod wrth ein boddau yn 

gweld y cynnyrch.  

 

Mi fydd gan bawb gymaint i sôn amdano dwi’n siwr. Pwrpas y llyfryn yma, sy’n 

arbennig ar eich cyfer chi blant, yw i esbonio rhai pethau ymhellach i chi, fel y 

byddwch chi’n gwybod be fydd raid i chi ei wneud a’i gofio pan ddewch chi’n ôl i 

Ysgol y Llys.   

Mae’n siwr y bydd rhai ohonoch chi’n teimlo ychydig yn ofnus a phryderus, ond 

does dim angen i chi deimlo felly o gwbl, gan ein bod ni yn hyn oll gyda’n gilydd – 

yn staff a disgyblion, ac mi ryden ni oll yma i’ch helpu. 

Yn bennaf oll, mi fyddwn ni eisiau i chi fwynhau’r dair sesiwn y byddwch chi yn yr 

ysgol cyn gwyliau’r haf, ac mi wnawn ni bopeth y gallwn ni i wneud yn siwr eich 

bod chi’n gwneud hynny.  

Edrychaf ymlaen at eich gweld yn fuan. 

 

Cofion gorau, 

Dyfan Phillips 

PENNAETH 



1.CYRRAEDD YR YSGOL 

  

• Dewch i’r ysgol mewn dillad cyfforddus – fydd dim rhaid i chi wisgo’ch gwisg ysgol arferol. 

Byddwch angen gwisgo set o ddillad glân bob dydd. Dim bagiau mawr i’r ysgol os gwelwch yn 

dda.   

• Ar ddiwrnod poeth, dewch â het haul efo chi a gwnewch yn siwr bod eli wedi’i roi ar eich croen cyn 

dod i’r ysgol. 

 • Bydd aelod o staff yn aros amdanoch i fynd â chi trwy eich mynedfa i’r dosbarth. 

 • Golchwch eich dwylo ar ôl cyrraedd yr ysgol.  

• Bydd toiledau wedi clustnodi fesul blwyddyn. 

 • Bydd bwrdd gyda hambwrdd arno i chi ei ddefnyddio am y tri sesiwn y byddwch yn yr ysgol. Hwn 

fydd eich bwrdd chi trwy’r amser y byddwch yn yr ysgol.  

• Arhoswch o leiaf ddwy fedr oddi wrth ddisgyblion eraill ac aelodau o staff bob amser. Mae 

arwyddion mewn lle i’ch hatgoffa o hyn.  

• Os y byddwch angen help gydag unrhyw beth, cofiwch godi eich llaw.  

 

 

 

 

  



2.Y DOSBARTH 

• Cofiwch y bydd pethau yn eitha gwahanol yn yr ysgol yn ystod y tri sesiwn yma o’i gymharu â’r 

hyn ydoedd cyn iddi gau.  

• Defnyddiwch yr offer sydd yn yr hambwrdd ar eich bwrdd chi yn unig. 

•  Peidiwch â rhannu eich offer gyda neb arall.  

•  Arhoswch wrth y bwrdd i wneud eich gwaith.  

•  Cadwch 2 fedr ar wahan i bawb yn y dosbarth.  

•  Cewch ddod â photel o ddiod ef chi a’i gadael ar y bwrdd. 

•   Os oes gennych unrhyw bryderon, cofiwch siarad gydag oedolyn yn y dosbarth. 

 

 

3. AMSER CHWARAE 

• Ewch allan drwy’r fynedfa a ddefnyddiwyd gennych i ddod i mewn yn y bore. 

•  Bydd cyfleoedd i chi fynd allan i’r awyr agored yn ystod y dydd – dewch â chôt efo chi rhag 

ofn y bydd yn oer.  

•  Arhoswch yn eich ardal benodol gyda’ch grŵp yn ystod amser chwarae.  

• Mwynhewch gwmni eich ffrindiau yn ystod yr amser chwarae, a chofiwch gadw 2 fedr ar 

wahan. Codwch law ar eraill o bell.  

•  Gofynnwch i aelod o staff sydd ar ddyletswydd i gael defnyddio’r toiled. Bydd angen i chi 

ddefnyddio’r toiled sydd wedi’i bennu ar gyfer eich dosbarth (un disgybl ar y tro yn unig).  

• Os y bydd hi’n amser chwarae gwlyb, arhoswch yn y dosbarth. 

• Golchwch eich dwylo ar ôl bod allan amser chwarae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. AMSER CINIO 

• Golchwch eich dwylo cyn bwyta.  

• Byddwch yn derbyn pecyn bwyd am ddim (brechdanau, ffrwyth a chacen) ac yn ei fwyta wrth 

y bwrdd yn eich ystafell ddosbarth.  

•   Bydd y bwrdd yn cael ei lanhau cyn ac ar ôl bwyta.  

• Peidiwch â rhannu eich bwyd gyda phlant eraill yn y dosbarth. 

•  Golchwch eich dwylo ar ôl gorffen bwyta. 

 

5. GOLCHI DWYLO 

•  Golchwch eich dwylo am 20 eiliad gyda dŵr a sebon  

• Sychwch eich dwylo yn ofalus gyda’r tyweli papur. 

 • Golchwch eich dwylo yn gyson trwy gydol y dydd. 

 

 

 

 

6. SALWCH 

• Pe digwydd i chi deimlo’n sâl yn ystod y sesiwn, rhowch wybod i’r aelod o staff yn y dosbarth ar unwaith.  

• Cofiwch besychu a thisian mewn i’ch braich neu i hances bapur.  

• Golchwch eich dwylo ar ôl pesychu neu disian. 

 • Rhowch yr hances papur yn y bin ar unwaith. 

 

 

 

 

7. AMSER MYND ADREF 

• Mi fydd aelod o staff yn mynd â chi yn ôl at eich rhieni.  

• Byddwch yn defnyddio’r fynedfa y daethoch i mewn drwyddi.  

• Ewch yn syth at eich rhieni ac adref ar eich union.  

Cymerwch gawod a newid eich dillad ar ôl cyrraedd adref 



Cofiwch y gallwch ddal siarad, chwarae a chael hwyl 

gyda’ch ffrindiau o 2 fedr i ffwrdd!! 

 

 

 

MWYNHEWCH EICH HAMSER YN YR YSGOL ETO!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


